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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃo

ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

DIA TRÊS DE OUTuBRO DE DOIS MIL E

DEZOITO -------------------------------------

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e dez minutos, na Sala 07,

Espaço 2, Bloco 4, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Colegiado do Curso

de Química Licenciatura, com a presença dos membros: Maria das Graças Cleophas Porto

(Coordenadora), Caroline da Costa Silva (lonçalves (vice coordenadora), Paula Andrea Jararnillo

Araújo, Marcela Boroski, Welington Francisco, Roseli Cândido, Eliana Noeli Valdez Lugo e João

Victor Campaner. Havendo quórum foi aberta a sessão. A Professora Maria das Graças Cleophas
Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. Justificaram ausência: Prof. Marcelo

Gonçalves Hõnnicke. PAUTA I: Aprovar a ata da I 5. reunião ordinária do Colegiado do Curso de

Química Licenciatura; PAUTA II: Primeira Mostra de Cursos de Graduação da Unila; PAUTA

liii Possíveis das disciplinas Optativas (outros cursos da Unila); PAUTA IV: Disciplinas atribuIdas

ao segundo professor visitante; PAUTA V: Criação da Prática Preliminar de Docência Voluntária

PPDV do Curso de Química-Licenciatura; Vi: Ratificação das disciplinas optativas (criadas).
informes. PAUTA I: Aprovada a ata da 16. reunião ordinária do Colegiado do Curso de Química

Licenciatura, sem alterações; PAUTA II: Primeira Mostra de Cursos de Graduação da Unha;
ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro nas dependências da Unila - Jardim Universitário a primeira
mostra dos Cursos de Graduação da Unita, para a apresentação do Curso de Química a coordenação
contará com a colaboração de 14 discentes, que serão distribuídos conforme cronograma elaborado

pela Coordenação, de maneira que todos os horários do evento sejam cobertos, serão

confeccionados banners com foto dos alunos que auxiliarão na mostra e nome dos docentes do

Curso, além da confecção de camisetas para os discentes colaboradores. A Prof' Caroline e a

discente Eliana, sugeriram como atividade um experimento na área da química das sensações

expondo a estrutura orgânica de algumas substâncias aromatizanLs, a Prof1 Maria das Graças

sugeriu também a realização de três ou quatro ensaios, o desenvolvimento de atividade que remeta

ao aniversário de 150 anos da tabela periódica que ocorrerá no ano que vem e a confecção de uma

amarelinha no piso com os elementos químicos. PAUTA III: Possíveis disciplinas Optativas
(outros cursos da Unila); conforme acordado na última reunião de Colegiado, as Prof' Paula e

Caroline e a discente Eliana ficaram encarregadas de apresentar um levantamento com as possíveis
disciplinas de outros cursos que poderiam, após a provação do colegiado, ter a finalidade de

aumentar o rol de optativas do curso, a Prof' Paula indicou a disciplina que ela ministra no curso de

Biotecnoiogia (Bioinorgânica), a discente Eliana apresentou as disciplinas do curso de Engenharia
Química e de Materiais (Síntese de Polímeros, Engenharia de Alimentos e Engenharia Bioquímica),
porém, as disciplinas apresentam pré-requisitos diversos e seria complicado torná-las optativas do

Curso de Química-Licenciatura, urna vez que seria necessário a solicitação de quebra dos pré-

requisitos, com exceção da disciplina de polímeros cujo pré-requisito é a disciplina de Química

Orgânica (EMTOO46), e os discentes do Curso de Química interessados em cursá-la deverão ter

cursado a disciplina de Química Orgânica I (QU10058). Dessa forma as disciplinas de

Bioinorgânica do Curso de Biotecnologia e Polimeros do Curso de Engenharia de Materiais serão

cadastradas como optativas do Curso de Química-Licenciatura. PAUTA IV: Disciplinas atribuidas

ao segundo professor visitante, o segundo professor visitante da área de química professor Fernando

Reinoldo Scremin, tomou posse no dia 26 de setembro, mas devido à instabilidade jurídica
envolvendo a permanência ou não do professor na Unila, a Coordenação se manteve cautelosa

quanto a atribuição de urn grande número de disciplinas ao professor neste primeiro momento.

PAIJTA V: Criação da Prática Preliminar de Docência Voluntária - PPDV do Curso de

Química-Licenciatura; uma iniciativa do Curso em caráter experimental resolve criar a PPDV, que

será um projeto similar a monitoria convencional, mas apresentará algumas peculiaridades tendcem

vista o Curso ser uma Licenciatura, esse projeto é importante no sentido que procurará integrar os

discentes, criar um sentimento de pertencimento ao Curso e estreitar os laços entre discente e

docente. PAUTA VI: Ratificação das disciplinas optativas (criadas); foram criadas duas



55 disciplinas optativas que já estão sendo ministradas no semestre 2018.2: QU10098 - Projetos de

56 Laboratórios Químicos (livre de pré-requisitos) e QU10099 - Princípios da Química dos Materiais

57 (QU10036 - Química Geral), ambas de dois créditos, e o Colegiado do Curso de Química-

58 Licenciatura nesta reunião ratifica a criação desses componentes curriculares. Informes. 1.

59 Organização da 4 Semana Acadêmica do Curso de Química-Licenciatura; A prof' Maria das

60 Graças, informou aos demais sobre as tratativas para a realização da 4a Semana Acadêmica do Curso

61 de Química-Licenciatura, a organização está bern adiantada não havendo nenhum percalço para a

62 realização do evento, o discente João Victor informou que a visita dos alunos da educação básica

63 ficou programada para o primeiro dia do evento. 2. Sala de estudo temporária; Depois dc várias

64 trativas da coordenação para aquisição de sala de estudos para os discentes do Curso, foi

65 disponibilizada de forma temporária a sala G-203 Jardim Universitário, que poderá ser utilizada

66 todos os sábados das 08h00 às 19h00. 3. Campanha Química Solidária; O Curso de Química-

67 Licenciatura promoverá no mês de outubro campanha solidária para arrecadação de alimentos que

68 serão doados ao Lar dos Velhinhos, os interessados em apoiar a campanha poderão contribuir corn a

69 doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sai), a ação será amplamente divulgada à

70 comunidade acadêmica por meio de fôlders e demais midias sociais, além da distribuição de quatro

71 caixas em locais estratégicos (biblioteca, bloco 09 corredor do ILACVN, bloco 03 e bloco 04). 4.

72 Palestra sobre Astro Química - A origem cósmica dos átomos, após diversas tentativas para a

73 oferta da palestra sobre astro química, a coordenação do Curso de Química-Licenciatura comunica

74 que conseguiu encontrar professor da área com disponibilidade para a apresentação, trata-se do

75 professor Rafael Kobata Kirnura da Universidade Federal do Pampa (lJnipampa), que abordará o

76 tema - A origem Cósmica dos Atomos, a palestra ocorrerá no dia 30 de outubro às 19h00, no

77 Espaço Mercosul 1. A coordenação aproveitará a ocasião para realizar a cerimônia de premiação
78 dos vencedores do Concurso para a escolha do Logotipo do Curso de Química-Licenciatura. 5.

79 Alteração do cronograma para a realização da 18 reunião do Colegiado do Curso de

80 Química, em virtude da realização da 4' Semana Acadêmica do Curso de Química-Licenciatura, a

81 1 8 reunião do Colegiado que estava marcada para o dia 07 de novembro será postergada para o dia

82 14 de novembro As 17h00. E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito

83 horas e dez minutos, da qual eu, Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-

84 mail aos presentes (08) e assinada posteiorment
85 Caroline da Costa Silva Gonçalves k
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